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Içindekiler
JOCK CROC, Çıkartma kağıdı. 
 
Oyunun Amacı
JOCK CROC’un dişlerinden birine bastır. 
Ağrıyan dişine dikkat et, yoksa ağzını kapatır! 
Ağzını açık tutmayı başaran tek diş doktoru ol, 
oyunu kazan! 
 
Ilk Defa Oynarken
Şekilde gösterildiği gibi JOCK CROC’a göz ve 
burun çıkartmalarını yapıştır. 
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Haydi Oynayalım!
En küçük oyuncu oyuna başlar, sonra sıra 
solundaki oyuncuya geçer.
Sıra sana gelince bir diş seç ve parmağınla 
bu dişe bastır. Ağrıyan dişe dikkat et! 
Seçtiğin dişe bastırdıktan sonra JOCK CROC 
ağzını kapatmazsa güvendesin demektir. 
Şimdi sıra diğer oyuncuda. 
Seçtiğin dişe bastırdıktan sonra JOCK CROC 
ağzını kapatırsa oyundan çıkarsın. JOCK 
CROC’un ağzını aç. Sıra diğer oyuncuya 
geçer ve bastırmak için bir diş seçer. 
 
Kazanan!
Oyunda 1 oyuncu kalana kadar sırayla 
timsahın dişlerine bastırmaya devam edin. 
JOCK CROC ağzını kapattığında tekrar 
açmayı unutmayın. JOCK CROC’un ağzını 
kapatmamayı başaran oyuncu oyunu 
kazanır! 
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OYUNCU

Oyuna Hazırlanalım!
JOCK CROC’un ağzını kocaman açık kalacak 
şekilde yukarı kaldır. 

YAŞ

     UYARI:
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar.  
3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
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